รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
จังหวัดพัทลุง

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการใน
ด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และได้จัดทารายงานประเมินตนเองประจาปี การศึกษานี้ มีเนื้อหาในรายงาน
ประกอบด้ ว ย ตอนที่ 1 บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร ตอนที่ 2 สภาพทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา ตอนที่ 3 การ
ดาเนินงานของสถานศึกษา ตอนที่ 4 การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่
5 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา และตอนที่ 6 ภาคผนวก
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทารายงานประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ เพื่อสรุปผล
การดาเนินงานการจัดการศึกษา นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานและการพัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ตามจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาของชาติต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

วิทยาลัเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
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สารบัญ
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คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
การดาเนินงานของสถานศึกษา
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ภาคผนวก

หน้าที่
2
3
4-6
7-21
21-24
25-64
65-67
68-80
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1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6
รวม เฉลี่ย
มาตรฐานที่
1
5
3.08
8.08 4.04
2
0
5
5
5
5
5
25
4.17
3
5
5
4
5
19
4.75
4
5
5
10
5.00
รวม
15 18.08
9
10
5
5
62.08 4.43
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบ่งชี้
1.1.1. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน 11 ตัวบ่งชี้
1.1.2. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
1.1.3. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "พอใช้"
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
1.1.4. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุง"
จานวน 0 ตัวบ่งชี้
1.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุงเร่งด่วน" จานวน 0 ตัวบ่งชี้
1.2 จุดเด่น
1. ด้านผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกกิจกรรม
2. ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงานของส่วนรวมทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
4. ผู้เรียนปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานศึกษา
5. ผู้เรียนออกบริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อฝึกทักษะในการเป็นวิทยากร ในการบริการวิชาชีพ
และอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
6. ผู้เรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับ ปวช และปวส ก่อนสาเร็จการศึกษาทุกคน
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7. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนที่ไปฝึกงาน
8. ผู้เรียนนาหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้
ในการทาโครงงานวิชาชีพ ทั้งระดับปวช และปวส
9. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน
2. ด้านการจัดการศึกษา
1. ครูผู้สอนให้คาแนะนา กาหนดแนวทางปฏิบัติและข้อตกลงก่อนเรียนในชั่วโมงแรก ทาให้
ผู้เรียนปฏิบัติตาม ในเรื่องเวลาเรียน การเข้าชั้นเรียน และการใช้ห้องปฎิบัติ
2. ครูผู้สอนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน
3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงกับรายวิชาที่สอน และงานที่ได้รับมอบหมาย
4. จานวนผู้เรียนเหมาะสมกับจานวนครู
5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนจบตามโครงสร้างหลักสูตร
และช่วยเหลือผู้ปกครองในการควบคุมผู้เรียนร่วมกัน
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเป็นระบบ
พร้อมใช้งาน
7. สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา
8. สถานศึกษาส่งเสริมให้สาขางานเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ
9. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้าน
ความรู้ ทางวิขาการ วิชาชีพ จากหน่วยงานภายในและภายนอก
10. ครูผู้สอนได้จัดทาแผนการเรียนทุกรายวิชาที่สอน โดยบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม
พร้อมน้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเข้าไปในแผนการสอนนอกเหนือจากเนื้อเดิม
11. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ฝึกปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลตาม
สภาพจริง
12. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนทุกวันกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมโฮม
รูมยาวทุกวันศุกร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกกรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน
13. มีระบบสารสนเทศทีท่ ันสมัย และครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา
3. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
1. มีการพัฒนาและปรับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้มีบรรยากาศน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ห้องเรียนมีจานวนโต็ะ เก้าอี้ ตามจานวนผู้เข้าเรียนทุกคาบเรียน
3. ห้องเรียนมีสภาพพร้อมใช้เรียนได้ทุกเวลา จากการติดตามของครูเวรประจาวัน
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านผู้เรียน
1. ลดจานวนผู้เรียนออกกลางคัน
2. ครูควรใช้ช่องทาง Internet เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
2. ด้านการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์หรือ
ครุภัณฑ์ จากบุคคลภายนอกให้มากกว่านี้
1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. การพัฒนาทักษะ 2 ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยครูต่างชาติ เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการแลกเปลี่ยนผู้เรียนไทย - มาเลเซีย
3. โครงการแลกเปลี่ยนผู้เรียนไทย - จีน
4. ผู้เรียนทุกคนริเริ่มประกอบธุรกิจส่วนตัว
5. พัฒนาทักษะการทางานด้วยระบบทวิภาคี
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1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
2.1

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ตั้ง
เลขที่ 151 ถนนไชยบุรี ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์
0 7461 6211 0 7467 3641
โทรสาร

0 7461 6211

Website

www.ptbac.ac.th

สังกัด

E – mail panich@ptbac.ac.th

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
สภาพสังคมของชุมชน อยู่ใกล้ส่วนราชการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น ศาลากลางจังหวัด
พัทลุง อาเภอเมืองพัทลุง ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน ใกล้สถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน เฉลี่ยรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
การประกอบอาชีพมีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ข้อมูลของผู้ปกครองวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับ มีอาชีพทานา ทาสวน
ทาไร่ เป็นเกษตรกร รับจ้างทั่วไป รับราชการมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง รายได้เฉลี่ยต่อปี ประมาณ
150,000 - 200,000 บาท
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ประวัติสถานศึกษา
“โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 ที่ตลาดบางแก้ว ตาบลท่ามะเดื่อ อาเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง ปัจจุบันคืออาเภอบางแก้ว ในปี พ.ศ. 2502 นายรัง หนูสง ได้เข้ามาเป็นผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้จัดการ โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปีการศึกษา 2519 ได้ทาการขยายการจั ดการเรียนการสอน มัธยมปลาย สายอาชีวศึกษา ประเภท
พาณิชยกรรมแผนกพณิชยการ โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบางแก้วพณิชยการ โดยมีนายจรัล หนูสง เป็นผู้จัดการได้
ดาเนินการอยู่เป็นเวลา 3 ปี จนสาเร็จรุ่นที่ 1
ในปีการศึกษา 2522 ได้ย้ายโรงเรียนบางแก้วพณิชยการไปอยู่ ในบริเวณวัดโคกเนียน เขตเทศบาลเมือง
พัทลุง ถนนไชยบุรี ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น โรงเรียนพณิชย
การพัทลุง
ในปีการศึกษา 2524 ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โดยเปิดสอนในรอบค่าโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2539 ได้ย้ายโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจไปตั้งในสถานที่ใหม่ เลขที่ 151 ถนนไชยบุรี
ตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนภาคปกติ
ในปี พ.ศ. 2540 ได้โอนโรงเรียนให้นายกิตตน์ หนูสง เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โดยมีนายจรัล หนู
สง เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษา นางพรศรี หนูสง เป็นผู้อานวยการ และในปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนแปลงนาย
ทะเบียนเป็น นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง
ในปี ก ารศึ ก ษา 2555 ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเปลี่ยนชื่อจากเดิมโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจเปลี่ยนเป็นวิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ในปีการศึกษา 2556 ได้รับอนุญาต ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของวิท ยาลัย ส่วนที่ 2
หลักสูตร วิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การเลขานุการ และสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาหรับนักศึก ษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 เป็นต้นไป
ปีการศึกษา 2557 ในภาคเรียนที่ 2 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 หลักสูตร วิธีการสอน การวัด และการประเมินผลการศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนใหม่เข้าเรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
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ปี การศึ กษา 2558 ได้รั บ อนุ ญาตให้ เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดเกี่ ยวกับกิ จการของวิทยาลั ย ส่ ว นที่ 2
หลักสูตร วิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยให้เพิ่มข้อความ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีก และการวัดและการประเมินผลให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ตั้ งแต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และเพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
2.2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
1. ฝ่ายวิชาการ
-

งานสาขาวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการห้องสมุด
งานสื่อการเรียนการสอน
งานอาชีวศึกษาประสานองค์กรภายนอก

2. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- งานระบบกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน
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3. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานการบัญชี
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
- งานประชาสัมพันธ์
4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- งานประกัน
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แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ผูร้ ับใบอนุญาต
คณะกรรมการทีป่ รึกษา

คณะกรรมการบริหาร

ผูจ้ ัดการ

ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

1. สาขาวิชา

1. งานระบบกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาสามัญ
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน
- กลุ่มงานนิเทศการสอน
- กลุ่มงานการเรียนทางระบบ
อินเตอร์เน็ต
3. งานวัดผลและประเมินผล
- กลุ่มงานมาตรฐานวิชาชีพ
4. งานวิทยบริการห้องสมุด
5. งานสื่อการเรียนการสอน
6. งานอาชีวศึกษาประสานองค์กร
ภายนอก

- กลุ่มงานชมรมนักเรียน
นักศึกษา
- กลุ่มงานสภานักเรียน นักศึกษา
2. งานครูที่ปรึกษา
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
4. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- กลุ่มงานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการ
ศึกษา
- กลุ่มงานสวัสดิการพยาบาล
- กลุ่มงานประกันอุบัติเหตุ
6. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบุคลากร
3. งานการบัญชี

1. งานวางแผนและงบประมาณ
2. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. งานความร่วมมือ

4. งานการเงิน
5. งานพัสดุ
6. งานอาคารสถานที่
7. งานทะเบียน
8. งานประชาสัมพันธ์

4. งานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
5. งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นายกิตตน์ หนูสง
นายสมศักดิ์ จรจิตร
นายปกครอง รัตนชุม
นายวร สุวรรณรัตน์
นางสุนันทา เนียมสกุล
นายชาญวิทย์ ฤทธินิ่ม
นางพรศรี หนูสง

ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้อานวยการ กรรมการและเลขานุการ

ตาแหน่งผู้บริหาร
1. ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ – สกุล
นายกิตตน์ หนูสง
โทรศัพท์ ,โทรสาร
0 7461 6211 , 0 7467 3641
วุฒิการศึกษาสูงสุด
กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)
สาขา
การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่
6 มีนาคม 2540 - ปัจจุบัน
2. ผู้จัดการ
ชื่อ – สกุล
โทรศัพท์ ,โทรสาร
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่

นายกิตตน์ หนูสง
0 7461 6211 , 0 7467 3641
กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)
การบริหารการศึกษา
1 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน

3. ผู้อานวยการ
ชื่อ – สกุล
นางพรศรี หนูสง
โทรศัพท์ ,โทรสาร
0 7461 6211 , 0 7467 3641
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ค.อ.ม. (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต)
สาขา
การบริหารอาชีวศึกษา
ดารงตาแหน่งนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2539 - ปัจจุบัน

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
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2.2.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชา / สาขาวิชา / สาขางาน
สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

-

1

-

-

1

-

2.ผู้อานวยการ

1

-

-

1

-

-

1

-

-

3.ครู

22

20

2

13

9

-

2

19

1

1

-

-

1

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

28

20

2

16

9

-

4

20

4.บุคลากรทางการ
ศึกษา
5.บุคลากรสนับสนุน
รวม

ต่ากว่า

ไม่มี

-

ผู้จัดการ

เอก

มี

1

1.ผู้รับใบอนุญาต/

ปริญญา

ครูพิเศษ

(คน)

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

จานวน

ใบประกอบวิชาชีพ

ครูประจา

ประเภทบุคลากร

สถานภาพ

-

-

3
4
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2.2.4 จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สารวจ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน

จานวน (คน)

งานบริหารทั่วไป

1
1

รวม

ข้าราชการ
-

สถานภาพ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกช้างชั่วคราว
1
1
-

ครู
หมายถึง ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา (14 คน)
ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
( 2 คน คือ นายวร สุวรรณรัตน์ และนายสมชาติ พาราวิวัฒน์)
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานทะเบียนวัดผล และงานบริหารงานทั่วไป (1 คน นางวิจิตรา มากจุ้ย )
2.2.5. จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ /สาขางาน และชั้นปี
สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ระดับ / สาขางาน

1
ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน ปกติ

ขั้นปี
2
ทวิภาคี เทียบโอน ปกติ

3
ทวิภาคี เทียบโอน

รวม

ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี

30
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55
สาขางานการตลาด
25
รวม ระดับ ปวช.
110
ระดับ ปวส.
สาขางานการบัญชี
27
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0
สาขางานการตลาด
10
สาขางานเทคโนโลยี
22
สารสนเทศ
รวม ระดับ ปวส.
59
รวมทั้งหมด
169

-

-

28
20
10
58

-

-

-

-

15
8
15
13

-

-

-

51
109

-

17
22
6
45

-

-

75
97
41
213

-

-

-

42
8
25
35

-

-

-

110
323

45
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2.2.6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)
ระดับ/สาขางาน

ชั้นปี
2
-

3
-

ปกติ

จานวน
ทวิภาคี

เทียบโอน

13
9
6
28

-

-

13
9
6
28

14
8
14
10
46
74

-

-

14
8
14
10
46
74

1
-

รวม
-

รวมทั้งหมด
2.2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน
ระดับสาขางาน
ระดับ ปวช.
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานการตลาด
รวม
ระดับ ปวส.
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานการตลาด
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
รวมทั้งหมด
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
-

รวม
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
- ให้บริการห้องประชุมเพื่อประชุมอบรมสัมมนาแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดปี
- ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่ออบรมสัมมนาแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดปี
- สนับสนุนโปรแกรม บริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และรับผิดชอบฝ่ายรายงานประเมินผลการจัดทา
คะแนนงานแข่งขัน งานกีฬา-กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพัทลุง ประจาทุก ๆ ปี
- วิทยาลัย ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ 3 ผ่านระดับ ดี ประเมินเมื่อวันที่ 27-29 มกราคม
2557
- ได้รับการสนับสนุนวงโยธวาฑิตจาก สโมสร songo อ. เมือง จ. พัทลุง ในการเดินขบวนพาเหรดงาน
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ครั้งที่ 67 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
พ.ศ. 2559
- วิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศูนย์บริการวิชาชีพ” ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา
และสร้ า งรายได้ ร ะหว่ า งเรี ย นโรงเรี ย นเอกชน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 -2560 จากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
- วิทยาลัย ได้รับอนุญาตเป็น “ ผู้ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2554 ชื่อ “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหาร
ธุนกิจ” ระหว่าง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557- วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ครั้งละ 2 ปี และได้รับอนุญาต
ต่อในวาระ ที่ 2 ระหว่าง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 - วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ในสาขาอาชีพ ดังนี้
1. สาขาอาชีพ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคา) ระดับ 1
2. สาขาอาชีพ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมตารางงาน) ระดับ 1
3. สาขาอาชีพ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (นาเสนอผลงาน) ระดับ 1
- วิทยาลัย ทาบันทึกตกลงร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ให้ทุน
นักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี
- ได้รับบริจาคเงินจากโรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง จานวน 3 ,000 บาท ทากิจกรรมวันแม่

รางวัลประกวดภาพไวนิล กิจกรรมปีใหม่-รางวัล
- วิทยาลัย ให้ทุนเรียนฟรีนักเรียน ระดับ ปวช. โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน โดยผ่านสถานศึกษา
และให้กับนักเรียนโดยตรงในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว
- วิท ยาลัย ให้ ทุน กับ นัก ศึก ษาที่จ บ ชั้ น ปวช. ปี ที่ 3 เรี ยนต่อ ชั้น ปวส. ปีที่ 1 ที่ วิท ยาลัย ช่ว ยเหลื อ
ผู้ปกครอง

- ได้ รั บ เงิ น บริ จ าคจากนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พั ท ลุ ง นายวิ สุ ท ธิ ธรรมเพชร
จานวน 5.000 บาท
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2.3.2 ผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต
- เป็นอุปนายกสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยภาคในวาระที่ 3
- เป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
- เป็นนายกสมาคม โรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 - 2557
- เป็นประธานกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง (ปส.กช.) จังหวัดพัทลุงตั้งแต่
ปีการศึกษา 2554 - 2557
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ชื่อ
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ใน
รัชกาลที่ 9
- รับรางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย ระฆังทอง (บุคคลแห่งปี) ประจาปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ สาขา
นักบริหารการศึกษาดีเด่น เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2558 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)
- รับรางวัล “คนดีแห่งสยาม” ประจาปี พ.ศ. 2559 ตามโครงการเสริมสร้างคนดีศรีแผ่นดิน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
- รับรางวัล “ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูอาวุโสนอกประจาการ ผู้ทาคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา ระดับจังหวัด เนื่องในวันครูประจาปี ๒๕๖๐ จังหวัดพัทลุง” จากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวง
ศึกษาธิการ วันที่ 16 มกราคม 2560
- รับรางวัล “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น” ประจาปีการศึกษา 2559 เนื่องในวันการศึกษา
ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการ
- เป็นคณะกรรมการอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพัทลุง
- เป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
- เป็นคณะกรรมการ ประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง “ผู้แทนโรงเรียนอาชีวศึกษา”
- เป็นกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง
- ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน”
เมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2556 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)
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- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
(บ.ภ.) ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2556 เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง
- ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
(บ.ภ.) เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลที่ 9
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ครูได้รับรางวัล ในการประกวดงานวิจัยจากงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทอง
จานวน 1 เหรียญ
เหรียญเงิน
จานวน 2 เหรียญ
เหรียญทองแดง จานวน 2 เหรียญ
2.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเขียนและประกวดแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภททีม ครั้งที่ 6
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ของนักศึกษาสาขาการตลาด การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล จากงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
จานวน 64 เหรียญ ประกอบด้วย
เหรียญทอง

จานวน 29 เหรียญ

เหรียญเงิน

จานวน 25 เหรียญ

เหรียญทองแดง จานวน 10 เหรียญ
- นักศึกษาปวช. ปีที่ 3 และชั้นปวส. ปีที่ 2 สอบผ่านการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคา) ระดับ 1 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560
จานวน 12 คน
- นักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 และชั้นปวส. ปีที่ 2 ได้เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา
- นักศึกษาปวช. ปีที่ 3 และชั้นปวส. ปีที่ 2 สอบผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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- นักเรียน นักศึกษาได้รับทุน จานวน 2 ทุน จากมูลนิธิวัดโคกคีรี ทุนละ 1,000 บาท
จานวน 2,000 บาท
3.การดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา “ความรู้ คู่ คุณธรรม”
ความรู้ หมายถึง ทักษะ ความสามารถ การฝึกฝน การเรียนรู้ ผลจากประสบการณ์
การแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดี อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง
คุณธรรม หมายถึง ความดี ความงาม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ความมีน้าใจ วาจาไพเราะความ
ประพฤติดี มีจิตสานึกที่ดี
3.1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ เป็นวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีงานทา เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และ
สังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3.1.3 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจ และพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
2. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน และสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย การเผยแพร่
การประกวด และการนาไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ
4. ปลูกฝังจิตสานึก และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก บนพื้นฐานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นความเป็น
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
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3.1.4 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“บริการสังคม”
บริการสังคม หมายถึง ให้บริการด้านสถานที่ ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ การบริการวิชาการ
บริการวิชาชีพตามสาขาวิชา และการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
อัตลักษณ์ (Identity)
“จิตอาสา”
จิตอาสา หมายถึง ผู้เรียนเสียสละเวลาส่วนตัวมาทางานส่วนรวม เพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยกันรักษา
สมบัติของส่วนรวม
3.1.5 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายจ่าย
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ และความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยขน์ต่อชุมชน สังคม
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของผู้เรียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกืจพอเพียง
5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร
รวมรายจ่าย

จานวนเงิน
543,537
32,554

ร้อยละ
25.21
1.51

109,508

5.08

142,400

6.60

66,842
984,841.34

3.10
41.50

หมายเหตุ
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด เมื่อ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2555

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- สถานศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับ “สถานศึกษา
คุณธรรม”กับครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน
- สถานศึกษาสนับสนุนให้ กลุ่มบริหาร กลุ่มครู
กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มผู้เรียน
กาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
-เชิญวิทยากรผู้ทรงวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
- เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเพื่อ
พิจารณาและเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปี

ผลการดาเนินงาน
-

- สถานศึกษามีแผนพัฒนา
สถานศึกษา ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
- คณะกรรมการสถานศึกษา
มาร่วมประชุมและแสดง
ความคิดและมีมติเห็นชอบ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสานักงาน
-จัดอบรมพัฒนาครูตามโครงการอบรมเชิง
- ครูผู้สอน และผู้เรียนกล้า
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการสอนด้วยระบบ 2 ภาษา โดยครูต่างขาติ แสดงออกในการสื่อสาร
(องค์มหาชน) เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2557 - สถานศึกษาทาความร่วมมือกับสถาน
ภาษาอังกฤษ
ประกอบการในการเปิดสอนระบบทวิภาคี
- สถานประกอบการให้ความ
- ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
ร่วมมือเป็นอย่างดี
-ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่มีปัญหา
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มาตรฐานที่ :1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ :1. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

ระดับชั้น
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

สาขางาน
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาภายในหนึ่งปีที่มีงานทา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้ที่ได้งาน จานวนผู้ศึกษา จานวนผู้ประกอบอาชีพ
ทา
ต่อ
อิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 1 ปี
ไม่ตรง ตรง ไม่ตรง ตรง
ไม่ตรง
ตรง
23
14
8
13
15
11
0
84

0
0
0
1
2
3
0
6

0

0
0
0
0
0
0
0
0

23
14
8
12
10
8
0
75

0
0
0
0
3
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
ไม่
ตรง
0
0
0
1

ร้อยละ

ตรง ไม่ตรง

23
14
8
12
10
3 8
0 0
9 75

0.00
0.0
0.00
7.69
33.33
27.27
0.00
10.71

ตรง
100.00
100.00
100.00
92.31
66.6
72.73
0.00
89.29
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ที่
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 สถานศึกษามีข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกเป็น ผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่ง
ร้อยละ :89.29
ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2 สถานศึกษาได้มีการสารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปทางาน จากสถานศึกษาที่ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน ร้อยละ :78.57
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษา
3 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
ร้อยละ :90.90
จานวนข้อมูลตอบกลับ
4 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51- 5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80
ร้อยละ :90.90
ขึ้นไปของจานวนข้อมูลตอบกลับ
5 สถานศึกษามีจานวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจานวน
ร้อยละ :90.90
ข้อมูลตอบกลับ
โครงการ / กิจกรรม / งาน
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลจากผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
1.แจกแบบติดตามผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ่งปี ให้กับผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา
2.ส่งแบบติดตามผู้สาเร็จการศึกษาไปยังสถานประกอบการ สถานศึกษา และประกอบอาชีพอิสระ
3.ผู้รับผิดชอบนาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับมาจาแนก แยกข้อมูลเป็นประเภทดังนี้
- ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทา
- ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ
- ผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
4. นาแบบติดตามผู้สาเร็จการศึกษามาประมวลผลความพึงพอใจ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ข้อ
จุดเด่น
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนตอบแบบติดตามผู้สาเร็จการศึกษาครบ ๑๐๐ %
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ผู้สาเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อมากกว่าทางานและประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบ่งชี้ที่ :1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ระดับชั้น
ปวช.
ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปวส.
ปวส.
ปวส.

สาขางาน
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จานวนนักศึกษาแรกเข้า
29
30
27
20
8
20
16
150

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
13
9
5
15
8
14
10
74

โครงการ / กิจกรม /งาน
1. โครงการประชุมผู้ปกครอง
2. ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียน เพื่อติดตาม ดูแล อบรม ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน
2.1 กิจกรรมโฮมรูมสั้น ( หน้าเสาธงทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ )
2.2 กิจกรรมโฮมรูมยาว ( ทุกวันศุกร์ )
3. เยี่ยมบ้านนักเรียน

จานวนผู้ที่ออกกลางคัน
15
5
21
5
0
6
6
58

ร้อยละ
44.83
30.00
18.52
75.00
100.00
70.00
62.50
49.33
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
3.08
จุดเด่น
การเยี่ยมบ้านนักเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
ลดจานวนผู้เรียนออกกลางคัน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
พอใช้
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มาตรฐานที่ : 2 ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ที่
ประเด็นการประเมิน
1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน
2 สถานศึกษามีการกาหนด "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุ่มผู้เรียน ด้วยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน
3 สถานศึกษาจัดให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนจัดทาโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกาหนด
เป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียนดาเนินการตามโครงการคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินการและตามเป้าหมายที่กาหนด และมีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการ / กิจกรรม /งาน
1.สถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นและส่วนรวม
1.1 กิจกรรมจิตอาสา เช่น
1.1.1 โครงการ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560
1.1.2 กิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนบ้านลาปา ปากประริมทะเลบ้านลาปา
1.1.3 กิจกรรมนาเครื่องดื่ม นม เยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพัทลุง เนื่องในวันปีใหม่ และบริจาคโลหิตโครงการวันพ่อวันแม่
1.1.4 กิจกรรมแจกถุงยังชีพให้แก่กลุ่มผู้เรียนที่ประสบอุทกภัย

ผลการดาเนินงาน
ไม่มี
ไม่มี
มี
มี
มี
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1.2.กิจกรรมส่งเสริมการเสียสละ เช่น เสยี สละด้านเวลา เสยี สละด้านแรงกายแรงใจ เสยี สละความสุขส่วนตัว
2.1.1 เด็กยุคใหม่เข้าใจภาษี
2.1.2 นักบัญชียุคใหม่เข้าใจกิจการเจ้าของคนเดียว
2.1.3 การบัญชีสู่สถานประกอบการ
2.1.4 การบัญชีครัวเรือนสู่ชุมชนบ้านยางงาม
2.1.5 ปันความรู้สู่เทศบาลตาบลคลองทรายขาว
2.1.6 สื่อมัลติมีเดียชุมชนใต้ม่วง
2.1.7 โครงการพี่สอนน้องที่โรงเรียน.บูรณะพัทศึกษา
2.1.8 แต่งภาพแบบมืออาชีพด้วยแอพพิเคชั่น Snapsged
2.1.9 โครงการเว็บไซต์ชุมชนบ้านแร่
2.1.10โครงการวิชาชีพสู่ชุมชนบ้านหัวหมอน
2.1.11โบว์แสดงความไว้อาลัย แด่ ร.๙
2.1.12 โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนนางลาด
2.1.13 พวงกุญแจชาวดอย
2.1.14 กระเป๋าผ้าHandmade
2. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เช่น
2.1 โครงการบวร
3. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีไทยประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือความภูมิใจในความเป็นไทย
3.1 ประเพณีท้องถิ่น
3.1.1 งานประเพณีวันสารทไทย ( เดือนสิบ )
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3.2 ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือความภูมิใจในความเป็นไทย
3.2.1 กิจกรรมวันปิยมหาราช
3.2.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3.2.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
3.2.4 กิจกรรมวันภาษาไทย
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
0

ระดับคุณภาพ
-

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
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จุดเด่น
ทุกกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ :2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ที่
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 ผู้อานวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
มี
ผู้อานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
2
มี
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันกาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและเป้าหมายและดาเนินงานเพื่อให้นโยบายสาคัญของ
3
มี
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
4 ผู้อานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที่กาหนด
มี
5 ผู้อานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
มี
โครงการ / กิจกรรม /งาน
1.ผู้อานวยการ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรับทราบนโยบาย และมอบหมายงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติ
2.สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนงานที่กาหนด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5
5
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
4
ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
3
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
2
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1
1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5

ค่าคะแนน
5

จุดเด่น
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงาน โครงการประจาปี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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มาตรฐานที่ : 2 ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร
ที่
1

2
3
4

5

ประเด็นการประเมิน
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมดเทียบกับจานวนผู้เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
แล้วแต่กรณี
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนหรือ
เป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์

มี
ร้อยละ 91.30
ตามเกณฑ์

ร้อยละ 21.73
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โครงการ / กิจกรรม /งาน
ประเด็นที่ 1
สถานศึ
สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียนคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
พ.ศ.2551
Xitgfป ประเด็นที่ 2
สถานศึกษาจัดรายวิชาสอนให้ครูผู้สอนทุกคนตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จบ และให้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
ประเด็นที่ 3
3.1 สถานศึกษาตระหนักและให้ความสาคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้เข้าอบรม ประชุมวิชาการตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือสัมพันธ์กับ
ตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และตามหนังสือเชิญฝึกอบรมประชุมวิชาการต่างๆ
3.2. ครูที่ไปอบรม ประชุมวิชาการ กลับมาถ่ายทอดความรู้ให้กับครูที่ไม่ได้เข้าอบรม
ประเด็นที่ 4
สถานศึกษามีความตระหนักในระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกาหนดจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ.๒๕๕๑ และสนับสนุนแต่งตั้งให้มีจานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
ประเด็นที่ 5
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานด้านวิชาการเข้าร่วมประกวด
- ส่งงานวิจัยในชั้นเรียนเข้าประกวดในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคใต้ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดสงขลา จานวน 5 เรื่อง
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

จุดเด่น
ครูผู้สอนทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน และเข้าอบรม ประชุม ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน และหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ : 2 ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ที่
1
2
3
4

5

จานวนเงิน
ผลการดาเนินงาน
(ป้อนเฉพาะตัวเลข)
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
2,156,094.71
มี
สถานศึกษามีรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
543,537.00 ร้อยละ 25.21
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทา
32,554.00 ร้อยละ 1.51
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
109,508.34 ร้อยละ 5.08
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
142,400.00 ร้อยละ 6.60
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของงบดาเนินการ
ประเด็นการประเมิน
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โครงการ / กิจกรรม /งาน
สถานศึกษาตระหนักถึงความจาเป็นในการบริหารการเงินและงบประมาณสาหรับการจัดการเรียนการสอนโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาวัสดุฝึกและ
อุปกรณ์ให้เหมาะสมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี เช่น วัสดุฝึก วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุในการดาเนินการตามโครงการต่างๆ โครงการ เช่น
เศรษฐกิจพอเพียง การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬาและดนตรี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการอุดหนุนอย่างเพียงพอ
1. ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 วันแม่แห่งชาติ
1.2 วันพ่อแห่งชาติ
1.3 วันปิยมหาราช
2. ด้านทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.1 กิจกรรมวันมาฆบูชา
2.2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
2.3 กิจกรรมวันฮาฬสาหบูชา
2.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
3. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
3.1 ด้านการกีฬา
3.1.1 กิจกรรมฟุตซอล
3.2 ด้านนันทนาการ
3.2.1 กิจกรรมลานดนตรี
3.2.2 กิจกรรมเสียงตามสาย
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4. ด้านการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
4.3 โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิก
4.4 โครงการนักบัญชี รู้คิด รู้ออม
4.5 กิจกรรมประหยัดน้า ประหยัดไฟ
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
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จุดเด่น
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

40
มาตรฐานที่ : 2 ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ : 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามและปลอดภัย
มี
สถานศึกษามีการกากับดูแลการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการและอื่นๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
2
มี
มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
สถานศึกษามีการกากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการ
3
มี
เรียนการสอน
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก
4 (2) มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
มี
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
(4) มีฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
5
มี
อย่างมีคุณภาพ
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โครงการ /กิจกรรม/ งาน
ประเด็นที่ 1
1. มีการวางแผนการใช้ห้องเรียนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ
2. มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลประจาห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
3. จัดทาตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ อย่างชัดเจน
4. ปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้ร่มรื่น
ประเด็นที่ 2
1. คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลประจาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
2. แผนกอาคารสถานที่มีหน้าที่ติดตามดุแลความเรียบร้อย มีใบแจ้งซ่อมบารุง
ประเด็นที่ 3
สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยกาหนดให้มี
1. แบบคาขอเบิกวัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้าน วัสดุงานคอมพิวเตอร์
2. แบบคาขอเบิกครุภัณฑ์สานักงาน
3. แบบรายงานการซ่อมบารุง
ประเด็นที่ 4
1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอกสถานศึกษากาหนดรหัสผ่านให้ผู้ใช้ทุกคน
2. มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
- มีการกาหนด user การใช้งานโดยแบ่งเป็นระดับงาน และการเข้าถึงข้อมูล
3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่าย
- มีซอฟแวร์และระบบป้องกันไวรัส ทุกเครื่องภายในวิทยาลัยมีการปรับปรุงรุ่นซอฟแวร์สม่าเสมอ
4. ฐานข้อมูลมีการ Update เป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน
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5. มีการสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
- ระบบฐานข้อมูลการสารองข้อมูลเป็นรายวัน
- มีการสารองฝ่ายข้อมูลด้วยบันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูลภายนอก
- มีการสารองไฟล์ข้อมูลเก็บไว้ใน E-mail
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
ผลการประเมิน

43
จุดเด่น
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเป็นระบบพร้อมใช้งาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ :2 ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ :2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มี
เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
1:8
ผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครู
ครบทุกสาขางาน
พิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบ
1:39
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 5
5
รายการ
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โครงการ / กิจกรรม /งาน
ประเด็นที่ 1
สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ โดยร่วมกันจัดทาโครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพ เชิญวิทยากรมาบรรยาย
ในสถานศึกษา บริการห้องประชุมให้กับหน่วยงาน สนับสนุนการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกาฝึกอบรม
1. เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ตามสาขาวิชาชีพ
2. เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันของชาติ และยาเสพติด
3. โครงการบริการวิชาการ / วิชาชีพ
4. ศึกษาดูงาน
ประเด็นที่ 2
สถานศึกษาตระหนักดีว่าการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้ หรือ ศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการนั้นผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
ประเด็นที่ 3
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วม
พัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ประเด็นที่ 4
สถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีอุปการะคุณในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน
ประเด็นที่ 5
สถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการบริจาค เงิน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

จุดเด่น
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานให้การยอมรับและให้ความร่วมมือช่วยเหลือทุกๆด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ : 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ที่
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ครูทกุ คน
ที่สอน
2 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ครูทกุ คน
3 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนา
ครูทกุ คน
ผู้เรียน
4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการ
ครูทกุ คน
เรียนการสอนต่อไป
5 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย 1
รายวิชา ซึ่งประกอบด้วย
(1) การระบุปัญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค์
ครูทกุ คน
(3) วิธีการดาเนินการ
(4) การเก็บข้อมูล
(5) การวิเคราะห์ รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ประโยชน์
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โครงการ / กิจกรม /งาน
ประเด็นที่ 1
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. กาหนดให้ครูผู้สอนศึกษาหลักสูตร มาตรฐานสาขาวิชา วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา
มาตรฐานรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา ซึ่งมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และตระหนักดีว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย นั้นต้องใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 2
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ พร้อมบันทึกหลังสอนทุกรายวิชา
ประเด็นที่ 3
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนนาผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ประเด็นที่ 4
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อนาปัญหาที่พบในห้องเรียนเป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอน
ประเด็นที่ 5
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาปัญหาที่พบในห้องเรียนไปทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
ผลการประเมิน

จุดเด่น
ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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ตัวบ่งชี้ที่ : 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ที่
ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูศึกษา สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
มี
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถาน
2
มี
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน
3
มี
สมบูรณ์
4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนาผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา
มี
5 สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 - 4 ไม่เกิน 3 ปี ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ครบทุกสาขา
โครงการ / กิจกรรม /งาน
สถานศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนรับผิดชอบรายวิชาสอน ให้ครูผู้รับผิดชอบศึกษาหลักสูตรมาตรฐานสาขาวิชา มาตรฐานวิชา จุดประสงค์ รายวิชา และ
คาอธิบายรายวิชา ตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อจะจัดทาสมรรถนะรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดย
ร่วมมือกับสานักงานจัดหางาน และสถานศึกษาทาการพัฒนาหลักสูตรโดยการนาเนื้อหามาสอนให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากในตาราเรียน เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
จุดเด่น
ครูนา เนื้อหา โปรแกรม ใหม่ๆ มาสอนให้กับผู้เรียนนอกเหนือจากในตาราเรียนเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ : 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อย
ร้อยละ 0.00
ละ 20 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขา
จานวน 1 ครั้ง
งานที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล
ร้อยละ 96.51
หรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโครงการทั้งหมด
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่น้อย
ร้อยละ 100
กว่าร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จาก
ร้อยละ 18.57
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
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โครงการ / กิจกรรม / งาน
ประเด็นที่ 1
1. สถานศึกษาคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงานให้กับผู้เรียน
2. สถานศึกษาปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมแนะนาการใช้คู่มือการฝึกงาน
3. สถานศึกษานิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. สถานศึกษามีการวัดและประเมินผล การฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
ประเด็นที่ 2
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขางานทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ประเด็นที่ 3
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและกากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนสอบมาตรฐานวิชาชีพ ที่สถานศึกษาดาเนินการจัดสอบ และใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ประเด็นที่ 4
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนให้เข้าร่วม แข่งขัน ประกวด
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4
ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3
พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
จุดเด่น
การประกวดการเขียนแผนธุรกิจ โดยการบูรณาการทุกสาขางาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ค่าคะแนน
4

ระดับคุณภาพ
ดี
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มาตรฐานที่ : 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ : 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่

1

2
3
4

5

ประเด็นการประเมิน
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1
กิจกรรม
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรมและกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5
กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกากับดูแล
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

จานวน

ผู้เรียนเข้าร่วม

ผลการ
ดาเนินงาน

5

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ์

มี

5

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ์

มี

5

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ์

มี

5

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ์

มี

6

มีผู้เรียนเข้าร่วมตามเกณฑ์

มี
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
ประเด็นที่ 1
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
1. ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 วันแม่แห่งชาติ
1.2 วันพ่อแห่งชาติ
1.3 วันปิยมหาราช
2. ด้านทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
2.1 กิจกรรมวันมาฆบูชา
2.2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา
2.3 กิจกรรมวันฮาฬสาหบูชา
2.4 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ประเด็นที่ 2
สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญกับการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่มีจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 3
สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญกับการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
1 ด้านการกีฬา
1.1 กิจกรรมฟุตซอล
2 ด้านนันทนาการ
2.1 กิจกรรมลานดนตรี
2.2 กิจกรรมเสียงตามสาย
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ประเด็นที่ 4
สถานศึกษาได้น้อมนา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ’ ของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ให้แก่ครูบุคลากรและนักเรียน เพื่อ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1. ด้านการดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3 โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิก
1.4 โครงการนักบัญชี รู้คิด รู้ออม
1.5 กิจกรรมประหยัดน้า ประหยัดไฟ
ประเด็นที่ 5
สถานศึกษาทราบดีว่า การบริการชุมชนด้านวิชาการและวิชาชีพนั้นทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ เริ่มจากครู และผู้เรียนทุกสาขาวิชา เพื่อให้
ผู้เรียนนาทักษะความรู้ไปถ่ายทอดให้กับ ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
ระดับคุณภาพ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ
5
ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ
4
ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ
3
พอใช้
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ
2
ต้องปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ข้อ
1
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

58
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเด่น
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมากษัตริย์เป็นประมุข
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-
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มาตรฐานที่ : 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ : 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
มี
เอกชน
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มี
สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
มี
สถานศึกษา
สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มี
สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
มี
โครงการ / กิจกรรม /งาน

สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1, 2,3 ,4 และ 5
จุดเด่น
สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
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มาตรฐานที่ : 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ : 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
ผลการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้
1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
2.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้สนบุคลากร
2.4 ระดับคุณภาพในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน
2.5 ระดับคุณภาพในด้านการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.6 ระดับคุณภาพในด้านการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการ
3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4.1ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน

ปีที่ผ่านมา
คะแนน ระดับคุณภาพ

ปีที่ปัจจุบัน
พัฒนา/ไม่พัฒนา
คะแนน ระดับคุณภาพ
5
ดีมาก
พัฒนา
3.08
พอใช้
พัฒนา
0
พัฒนา
5
ดีมาก
พัฒนา
5
ดีมาก
พัฒนา
5
ดีมาก
พัฒนา
5

ดีมาก

พัฒนา

5
5
5
4
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
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จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
13

จานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา
13

ระดับคุณภาพ
ค่าคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50
ผลการประเมิน
ค่าคะแนน
5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ร้อยละ
100.00

63
5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินตุรภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ
ผลการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1

คะแนน

ปีที่ผ่านมา
ระดับคุณภาพ

คะแนน
5
3.08
0
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

ปีที่ปัจจุบัน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

พัฒนา/ไม่พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
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5.1.1. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"

จานวน 11 ตัวบ่งชี้

5.1.2. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"

จานวน 1 ตัวบ่งชี้

5.1.3. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "พอใช้"

จานวน 1 ตัวบ่งชี้

5.1.4. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุง"

จานวน 0 ตัวบ่งชี้

5.1.5. ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ต้องปรับปรุงเร่งด่วน"

จานวน 0 ตัวบ่งชี้
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5.2. สรุป จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเด่น
5.2.1.1. ด้านผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกกิจกรรม
2. ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงานของส่วนรวมทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
4. ผู้เรียนปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานศึกษา
5. ผู้เรียนออกบริการวิชาการ วิชาชีพ เพื่อฝึกทักษะในการเป็นวิทยากร ในการบริการวิชาชีพ
และอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
6. ผู้เรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับ ปวช และปวส ก่อนสาเร็จการศึกษาทุกคน
7. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนที่ไปฝึกงาน
8. ผู้เรียนนาหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้
ในการทา โครงงานวิชาชีพ ทั้งระดับปวช และปวส
9. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอและเหมาะสมกับจานวนผู้เรียน
5.2.1.2. ด้านการจัดการศึกษา
1. ครูผู้สอนให้คาแนะนา กาหนดแนวทางปฏิบัติและข้อตกลงก่อนเรียนในชั่วโมงแรก ทาให้
ผู้เรียนปฏิบัติตามในเรื่องเวลาเรียน การเข้าชั้นเรียน และการใช้ห้องปฎิบัติ
2. ครูผู้สอนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกคน
3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถตรงกับรายวิชาที่สอน และงานที่ได้รับมอบหมาย
4. จานวนผู้เรียนเหมาะสมกับจานวนครู
5. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนจบตามโครงสร้างหลักสูตร และ
ช่วยเหลือผู้ปกครองในการควบคุมผู้เรียนร่วมกัน
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเป็นระบบ
พร้อมใช้งาน
7. สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา
8. สถานศึกษาส่งเสริมให้สาขางานเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ
9. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านความรู้
ทางวิชาการ วิชาชีพ จากหน่วยงานภายในและภายนอก
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10. ครูผู้สอนได้จัดทาแผนการเรียนทุกรายวิชาที่สอน โดยบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม พร้อม
น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกเข้าไปในแผนการสอนนอกเหนือจากเนื้อเดิม
11. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ฝึกปฏิบัติจริง และมีกาประเมินผลตาม
สภาพจริง
12. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนทุกวันกิจกรรมหน้าเสาธง และโฮมรูมยาว
ทุกวันศุกร์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียน
13. มีระบบสารสนเทศทันสมัย และครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถานศึกษา
5.2.1.3. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
1. มีการพัฒนาและปรับสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยให้มีบรรยากาศน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ห้องเรียนมีจานวนโต็ะ เก้าอี้ ตามจานวนผู้เข้าเรียนทุกคาบเรียน
3. ห้องเรียนมีสภาพพร้อมใช้เรียนได้ทุกเวลา จากการติดตามของครูเวรประจาวัน
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา
5.2.2.1. ด้านผู้เรียน
1. ลดจานวนผู้เรียนออกกลางคัน
2. ครูควรใช้ช่องทาง Internet เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย
5.2.2.2. ด้านการจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรระดมทรัพยากร งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์จาก
บุคคลภายนอกให้มากกว่านี้
5.2.3 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
1. การพัฒนาทักษะ 2 ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยครูต่างชาติ
2. โครงการแลกเปลี่ยนผู้เรียนไทย - มาเลเซีย
3. โครงการแลกเปลี่ยนผู้เรียนไทย - จีน
4. ผู้เรียนทุกคนริเริ่มธุรกิจส่วนตัว
5. พัฒนาทักษะการทางานด้วยระบบทวิภาคี
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
คาสั่งที่ 15/2559
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน ประจาปีการศึกษา 2559-2560
---------------------------------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 5 ให้โรงเรียนเอกชนมีคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แต่งตั้ง ในปีการศึกษา 2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้
1. นายกิตตน์ หนูสง
ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต
ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ จรจิตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
3. นายปกครอง รัตนชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4. นายวร สุวรรณรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ ฤทธินิ่ม
ผู้แทนครู
กรรมการ
6. นางสุนันทา เนียมสกุล
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
7. นางพรศรี หนูสง
ผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งวาระของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่มิใช่กรรมการโดยตาแหน่งให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราว
ละ 2 ปี และกรรมการบริหารที่พ้นจาก ตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 มาตรา 44 มาตรา 45
และมาตรา 47 แห่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังนี้
1. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ
2. ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. ให้คาแนะนาการบริหาร และการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
4. กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
6. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของ
ทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน
คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่า
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การกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดาเนินกิจการโรงเรียน
7. ให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียนอื่นของโรงเรียน
8. ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
9. พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักศึกษา
10. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
11. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
12. ดาเนินการจัดสรรผลกาไรที่ได้จากการดาเนินกิจการของโรงเรียนในแต่ละปี เข้ากองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กองทุนสารอง กองทุนอื่น และจัดสรรให้ผู้รับใบอนุญาต ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 45
13. ดาเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของโรงเรียนภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนกาหนด (มาตรา 47)
14. และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน (ถ้ามี)
15. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในการดาเนินงานของโรงเรียน
ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
จึงขอประกาศแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 ดังกล่าว
ณ วันจันทร์ที่ 25 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2559

ลงชื่อ
( นายกิตตน์ หนูสง )
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
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คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ 16 / 2559
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2559
---------------------------------------------------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการปฏิบัติการวิทยาลัย
เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ประจาปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้
1. นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง
2. นางสาวจารุพรรณ หนูสง
3. นายชาญวิทย์ ฤทธินิ่ม
4. นายธนวัฒน์ ทับทิม
5. นางพจนา ทรัพย์ดา
6. นางสาวอาภาพร สังยวน
7. นางสาวกาญจนา หนูขาว
8. นายนิรันทร์ หนูสุวรรณ์
9. นายทรงเกียรติ เพ็งอิน
10. นางสาวปิยะธิดา รอดวงษ์
11. นางสาวแพรพัก ขุนรอง
12. นายรุจิรวัฒน์ งามขา
13. นางสาวสุวนันท์ ทองใหญ่
14. นางสาวพรรณธิภา สุกการ
15. นางสาวสุปรีญา ชูสังข์
16. นายชัยวัฒน์ มุขช่วย
17. นายอิทธิพงษ์ ขาจีด
18. นางวิจิตรา ทองอ่อน
19.นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร
20. นางนิยะดา เยียนจันทร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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21. นางจิรัฐติกาล คชเสน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ลงชื่อ
( นางพรศรี หนูสง )
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
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คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ ๑๘ / ๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศการใช้ เกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
..........................................................
พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๘
กาหนดให้ ส ถานศึกษามี ร ะบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และถื อว่าการประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารของสถานศึกษา ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รองรับการประเมินภายนอก และจากกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กาหนดวิธีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จะต้องดาเนิน การในเรื่ องต่าง ๆ ประกอบด้ว ย กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้มาตรฐาน
การศึกษาอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
สั่ง ณ ที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

ลงชื่อ
(นางพรศรี หนูสง)
ผู้อานวยการ
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คาสั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ ๒๕ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาของวิทยาลัย ( Miss School)
....................................................................................................
วิทยาลัยได้ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สอดคล้องกับการบริหารงานของ
วิทยาลัย ช่วยให้การบริหารงาน การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของ นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
การเงิน ผลการเรียน แผนการเรียน การจัดทารายงานตลอดจนการตรวจสอบข้ อมูล สถานศึกษาให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังนี้
๑. เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศสถานศึกษา
คือ นายนิรันทร์ หนูสุวรรณ์
มีห น้ าที่ ในการบริ ห ารจั ดการผู้ ใ ช้งานระบบของสถานศึ กษา การจัด เก็ บข้ อมู ล รายบุ คคล นัก เรี ยน/
นักศึกษา ครู/บุคลากรทางการศึกษาและข้อมูลของสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยถูกต้อง ความเรียบร้อยและตาม
กาหนดเวลา
๒. ผู้ใช้งานระบบของสถานศึกษา ( Miss School)
มีหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบของสถานศึกษา การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ รายบุคคล นักเรียน/นักศึกษา ครู/
บุคลากรทางการศึกษาและข้อมูลของสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยถูกต้อง ความเรียบร้อยและตามกาหนดเวลา ตาม
ภาระหน้าที่โครงสร้างการบริหารงาน ตามภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ/หรืออื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
๑. นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง
งานวิชาการ/ทะเบียน
๒. นางจิรัฐติกาล คชเสน
งานธุรการ/งานสารบรรณ/การเงิน/บัญชีวิทยาลัย/
บุคลากร
๓. นางนิยะดา เยียนจันทร์
งานกิจการนักเรียนนักศึกษา/กิจกรรมต่าง ๆ
๔. นางสาวจารุพรรณ หนูสง
งานครูผู้สอน/ บริหาร
๕. นายรุจิรวัฒน์ งามขา
งานครูผู้สอน
๖. นางสาวแพรพัก ขุนรอง
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา/งานข้อมูลต่าง ๆ รายบุคคล
นักเรียน/นักศึกษา/ระบบเงินอุดหนุน (PSIS)
๗. นายทรงเกียรติ เพ็งอิน
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
๘. นายอิทธิพงษ์ ขาจีด
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
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๙. นางสาวปิยะธิดา รอดวงษ์
๑๐. นางสาวพรรณธิภา สุกการ
๑๑. นางสาวสุวนันท์ ทองใหญ่
๑๒. นางสาวอาภาพร สังยวน
๑๓. นางสาวกาญจนา หนูขาว
๑๔. นายธนวัฒน์ ทับทิม
๑๕. นายชาญวิทย์ ฤทธินิ่ม
๑๖. นางสาวธารารัตน์ หนูสวุ รรณ
๑๗. ครูผู้สอนทุกสาขาวิชา ทุกคน
๑๘. นายชัยวัฒน์ มุขช่วย
๑๙. นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร

งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานครูผู้สอน/ที่ปรึกษา
งานธุรการ/งานสารบรรณ/การเงิน/บัญชีวิทยาลัย
/บุคลากร

๓. โปรแกรมระบบอินเทอร์เน็ต
คือ นายทรงเกียรติ เพ็งอิน
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต และอานวยความสะดวกในการใช้แก่
ผู้ใช้งานของสถานศึกษา ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ
(นางพรศรี หนูสง)
ผู้อานวยการ

75

คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ พิเศษ 1 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-------------------------------------------ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน 2550 ได้กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาและให้จัดโครงสร้างการ
บริการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังนั้นเพื่อให้การ
บริ ห ารงานของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พั ท ลุ ง บริ ห ารธุ ร กิ จ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องกฎกระทรวงฯ และให้
กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1. นายกิตตน์ หนูสง
ประธานกรรมการ
2. นายเปรื่อง ประชาชาติ
กรรมการ
3. นายปกครอง รัตนชุม
กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จรจิตร
กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ ฤทธินิ่ม
กรรมการ
6. นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง
กรรมการ
7. นางสาวจารุพรรณ หนูสง
กรรมการ
8. นางนิยะดา เยียนจันทร์
กรรมการ
9. นางจิรัฐติกาล คชเสน
กรรมการ
10. ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ
กรรมการและเลขานุการ
11. รองผอ.ฝ่ายแผนงาน/หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และ
เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. วางระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ
2. อนุมัติมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2559
(นางพรศรี หนูสง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
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คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ พิเศษ 2 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-------------------------------------------ด้ว ยพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ได้กาหนดให้ สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหาธุรกิจจึงจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหาธุรกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎกระทรวงฯ และให้กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1. ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. รองผอ.ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
3. รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการ
กรรมการ
4. รองผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
5. หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน
กรรมการ
6. หัวหน้าหมวดวิชาการบัญชี
กรรมการ
7. หัวหน้าหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการ
8. หัวหน้าหมวดวิชาการตลาด
กรรมการ
9. รองผอ.ฝ่ายแผนงาน/หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษาของ สอศ. พ.ศ. 2555
2. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3. จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา
ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และ
เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2559
(นางพรศรี หนูสง)
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คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ พิเศษ 3 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
-------------------------------------------ด้ว ยพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ได้กาหนดให้ สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
พัทลุงบริหาธุรกิจจึงจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหาธุรกิจ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กฎกระทรวงฯ และให้กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
1. ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. รองผอ.ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
3. รองผอ.ฝ่ายพัฒนากิจการ
กรรมการ
4. รองผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
5. หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน
กรรมการ
6. หัวหน้าหมวดวิชาการบัญชี
กรรมการ
7. หัวหน้าหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรรมการ
8. หัวหน้าหมวดวิชาการตลาด
กรรมการ
9. รองผอ.ฝ่ายแผนงาน/หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ/งาน/ ตาม
แผนปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ข องบุ ค ลากรตามความรั บ ผิ ด ชอบ โดยปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุสาเร็จตามเป้าหมาย และเกิดผลดีแก่วิทยาลัยฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2559

(นางพรศรี หนูสง)
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คาสั่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
ที่ ๘๗ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล เพื่อจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
____________________________
ตามพระราชบัญญัติกาศึกษาแห่งชาติ กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุก ระบบประกอบด้ว ยระบบการประกัน คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายนอก และได้กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดาเนินกี่อย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๕ และที่ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ วิทยาลัยฯได้นามาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสา
กรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้ มาใช้ในการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพื่อมุ่งให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากที่สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายใน เพือ่ วางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเองดาเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการกากับติดตาม และมีระบบการ
ประเมินตนเองก่อน ต่อจากนั้นจึงต้องรับประเมินภายนอกโดย สมศ. ซึ่งจะต้องดาเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบ
จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและการประเมิ นคุณภาพนอกจึงต้อง
สอดคล้ องและเป็ น ไปในทิศทางเดีย วกัน วิท ยาลั ยฯจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา จานวน ๒ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา จานวน ๖ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน ๔ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน จานวน ๔ ตัวบ่งชี้
จึงแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล เพื่อจัดทารายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
๑. นางสาวธนกาญจน์ ขุนยัง
ประธาน
๒. นายนิรันทร์
หนูสวุ รรณ์
รองประธาน
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๓. นางสาวสุวนันท์
ทองใหญ่
กรรมการ
๔. นางสาววิจิตรา
หนูเพชร
กรรมการ
๕. นางสาวพรรณธิภา สุกการ
กรรมการ
๖. นางสาวแพรพัก
ขุนรอง
กรรมการ
๗. นายทรงเกียรติ
เพ็งอิน
กรรมการ
๘. นางสาวกาญจนา หนูขาว
กรรมการ
๙. นายรุจิรวัฒน์
งามขา
กรรมการ
๑๐. นายชาญวิทย์
ฤทธินิ่ม
กรรมการ
๑๑. นางนิยะดา
เยียนจันทร์
กรรมการ
๑๒. นายธนวัฒน์
ทับทิม
กรรมการ
๑๓. นางจิรัฐติกาล
คชเสน
กรรมการ
๑๔. นางสาวอาภาพร สังยวน
กรรมการ
๑๕. นางสาวปิยะธิดา รอดวงษ์
กรรมการ
๑๖. นายชัยวัฒน์
มุขช่วย
กรรมการ
๑๗. นางสาวจารุพรรณ หนูสง
กรรมการ
๑๘. นายอิทธิพงษ์
ขาจีด
กรรมการ
๑๙. นางวิจิตรา
มากจุ้ย
กรรมการ
๒๐. นางสาวสุนิษา
วิเชียรบุตร
กรรมการ
๒๑. นางสาวธารารัตน์ ศรีสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
สาหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดพิมพ์ข้อมูลของงานแต่ละฝ่ายให้มีรูปแบบกาหนดเหมือนกัน
ให้แต่
ละมาตรฐาน ส่งงานเป็นเอกสารและไฟล์ ที่ผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธนกาญจน์ ขุนยัง ภายในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๕๙ เพื่ อท าการตรวจสอบความถูก ต้อ ง จั ดท ารู ปเล่ ม และน าเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

(นางพรศรี หนูสง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

